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Onderwerp: Oplegnotitie jaarrekening Zoogdiervereniging 

 

Algemene toelichting  

De jaarrekening van de vereniging en het professionele Bureau zijn al meerdere jaren gescheiden. Deze 

toelichting heeft betrekking op de jaarrekening voor de Vereniging.  

Geconstateerd kan worden dat de Vereniging financieel niet voldoende heeft gedraaid in 2014. Uiteindelijk 

resteert er een beperkt negatief resultaat. Het Bureau steunt de Vereniging door het financieren van onder 

andere contributies van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van arbeid tegen een intern tarief, maar 

er waren onvoldoende financiële middelen om het tekort van de Vereniging te dekken. 

 

Toelichting op de belangrijkste posten  

Baten 

Contributies: De ontvangen contributies waren lager dan in 2013, dit heeft te maken met de terugloop van 

het aantal leden.  

Verkoop: betreft de opbrengst van artikelen die via de webwinkel en in stands worden verkocht.  

PR Steunstichting: Het Bureau betaalt een vooraf bepaald bedrag voor het gebruik van de naam, data e.d. 

van de Vereniging. 

Capacity Building: Het Bureau betaalt een vooraf bepaalde bijdrage ten behoeve van het werven, binden en 

opleiden van waarnemers/vrijwilligers.  

Contributies samenwerkingsverbanden: de Vereniging is lid van de VOFF, Soortenbescherming Nederland en 

IUCN. Deze contributies worden door het Bureau betaald. Hier zijn ze als baten opgenomen om zichtbaar te 

maken dat het om lidmaatschappen van de vereniging gaat. Bij de ‘Activiteiten van leden’ is hetzelfde bedrag 

weer als last opgenomen. Het bedrag is lager dan begroot, dat komt door een blijvende kostenbesparing die 

in 2015 nog sterker zal doorwerken.  

Personeelskosten: Dit zijn de kosten voor de uren die de Vereniging afneemt van het bureau voor o.a. 

ledenadministratie, beleidsbeïnvloeding, websitebeheer en communicatie. De uren worden verrekend op 

basis van een intern tarief.  

Lasten 

PR/Beleidslobby Eurobats: Dit budget is beschikbaar voor promotie. Over het algemeen wordt budget voor 

PR uit fondsen geworven, incidenteel is ook budget vanuit de Vereniging nodig. Daarnaast zijn er meer 

kosten gemaakt voor beleidslobby voor vleermuizen binnen de Europese samenwerking van Eurobats.  

Winkel: Kosten voor de inkoop voor webwinkel en stands. 

Werkgroepen/vrijwilligers: Werkgroepen kunnen een vergoeding krijgen voor een deel van de 

bestuurskosten. 

Lutra: Staande afspraak is dat de financiële baten en lasten voor de uitgave van Lutra gelijk zijn. Voor 2014 

ontstond een gat, dat voor de laatste maal is gedekt door de Vereniging. In 2015 worden wordt een 

verbetering van de balans tussen kosten en baten onderzocht.  


